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  Woordje GRL 
 

 

 

Dag lieve leden en ouders,  

 

HET IS WEER ZO VER!!!!                                                   
De kampsamen ligt in jullie handen, klaar om 
vanbuiten geleerd te worden ☺  

Dat wil zeggen dat we bijna aan het hoogtepunt van het scoutsjaar zijn 
gekomen: HET KAMP!!!  Hopelijk is iedereen tevreden mijn zijn thema en wordt 
het voor iedereen een onvergetelijk kamp! Wij vonden het alvast een heel leuk 
scoutsjaar en hopen op nog een leuker kamp. Begin alvast veel kaarsjes te 
branden opdat we een heel kamp goed weer hebben!                                                          
We zetten hieronder even alle nuttige info voor jullie op een rijtje. 

 

Voor het vertrek: 
 

1. Bagage en patrouille koffers 

 
Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zaterdag 29/07 om 14u.  

Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk aangezien zij met de fiets naar het 

kamp zullen gaan. 

 
De patrouillekoffers van elke patrouille van de jong-givers en givers kunnen ook dan 

worden binnengebracht. Meer info hieromtrent, zie bij de kampinfo van je eigen tak. 

 
Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen mag u ons altijd 

contacteren. 

 

 

2. Materiaalkoffers 

 
OPGELET! Dit is niet hetzelfde als de patrouille koffers!! Ook een andere datum!! 

De patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers van de jonggivers en givers 

moeten de inhoud van hun materiaalkoffer komen controleren voor ze op kamp 

kunnen vertrekken. Dit gebeurt op zaterdag 22/07 om 14u. 

 

 

3. Uniform 

 
Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers en givers) is een perfect 

uniform hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen volledig 

uniform heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u dit kopen in  

De Hopper (Antwerpen of Leuven). Son Mechelen is jammer genoeg dicht. 

Kapoenen moeten enkel een das hebben. Een das kan u op zaterdag 23/07 of 

zaterdag 30/07 komen halen aan de scoutslokalen en kost 10 euro. Ook zullen 

wij dassen meenemen op kamp. Zo hebben jullie ook de mogelijkheid er één te 

kopen als jullie je zoon/dochter afzetten op kamp.
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Vertrek: 
 

1. Data 
 

De gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op 

kamp en dit op zaterdag 5 augustus. De gidsen zullen om 04u30 vertrekken 

aan lokalen. De verkenners om 05u. Uiteraard worden zowel de gidsen als de 

verkenners steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren begeleiders.  

Zij zorgen voor eten en drinken en helpen bij materiaalpech. Meer info over 

hun vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, verder in deze samen. 

 

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar 

de kamplaats worden gebracht. Zo krijgen de ouders ook de kans om te zien 

waar hun zoon/dochter de komende dagen zal doorbrengen. Na aankomst op 

het terrein wordt er samen gepicknickt (eigen pick-nick mee brengen) en 

daarna mogen de ouders weer naar huis gaan. 

 

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken. Het exacte uur is niet 

voor elke tak hetzelfde. Daarom verwijzen we je naar de kampinfo van je 

eigen tak. 

 Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op zaterdag 5 augustus 

 Kabouters en Welpen vertrekken op dinsdag 8 augustus 

 Kapoenen vertrekken op woensdag 10 augustus 
 

VERGEET JE (KIDS) ID/ISI+ KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ VERTREK 

AF TE GEVEN AAN JE LEIDING! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam 

van je zoon/dochter er op vermeld. 

 

2. Kampadres 

 

Ons terrein is dit jaar gelegen in Paliseul, zo’n 
anderhalf uur rijden vanuit Elewijt. Hiernaast een 
plattegrond:  

In de gps geef je best Rue du Chaffour 71, 
Paliseul in. Dit is het laatste huis vlak voor een 
bosweggetje. Dit wegje volg je tot aan het terrein. 

Er zullen bordjes met ‘scouts Elewijt’ hangen die je 
makkelijk kan volgen tot aan het terrein.                 
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Kamp: 
 

1. Postadres 
 

Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk en zeker 

aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is zo leuk als een echte 

brief (of postpakket ☺) te krijgen op kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast en schrijf 

die pennen leeg! Opsturen van de post doe je naar het volgende adres: 
 

Scouts en Gidsen Elewijt 
 

t.a.v. Naam Lid + tak  

Denoncin J. 
Rue René Hanchir 10 
6850 merny 
 

2. Milieuvriendelijk kamp 
 

Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo voor 

al onze leden en leiding. De kostprijs van deze milieuvriendelijke producten zijn 

inbegrepen in de kampprijs en de leden kunnen op kamp alles terug vinden aan de 

wasplaatsen of aan de fourages. Wij willen vragen om uw zoon of dochter geen 

andere producten mee te geven en zodoende onze milieuvriendelijke 

inspanningen te ondersteunen. Bedankt! 

 
 

3. Afspraken 
 

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat kan en 

niet kan op ons scoutskamp. Hier een duidelijk overzicht: 

 Elektronische apparaten zoals GSM, MP3, Ipod,… zijn toegelaten op kamp. Er zullen 
echter strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak over het gebruik hiervan. 
Een scoutskamp is immers “back to basics”. Het meenemen van deze apparaten is ook 
op eigen risico. 

 Tabakswaren en alcoholische dranken zijn verboden! Als leden betrapt worden 

zullen deze in beslag genomen worden en zullen de ouders ingelicht worden. Ook 

volgt een passende sanctie. 

 Wat betreft drugs hebben wij als groep een zeer duidelijk standpunt. Zowel leden als 

leiding die op kamp betrapt worden op het gebruiken of bezitten van drugs worden, 

na verwittiging van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd. SCOUTING IS 

KICKEN ZONDER DRUGS! 
 

4. Onze fourages 
 
Hier een overzicht van onze geweldige foeriers, zonder hun zou het jaarlijkse topmoment van 
Scouts Elewijt niet mogelijk zijn! 
 
Kapoenen:  Witte & Anneke 



Woordje GRL 
 
Kabouters:  Mieke & Hugo 
 
Welpen:   Kim en koen 
 
JV’s/VK’s:  Moeke & Vake (Inneke & Dimi) 
 
Gidsen/Jogi’s: Tom, Heidi & Smurf 
 
Logistieke ploeg:  Wietse & Gieljan 

 

 

Jullie lezen het goed. Vanaf dit jaar ziet de welpen fourage er wat anders uit. Na jaren dienst en 
hele goede zorgen voor onze welpjes, zetten Gudrun en Hans er een punt achter. Hier hebben wij 
alle begrip voor en via deze weg willen wij hun graag nog eens bedanken voor alles wat zij gedaan 
hebben. Kim en Koen zijn klaar om de fakkel (terug) over te nemen en wij zijn heel blij hun er bij te 
hebben. Ook brengen zij dit jaar een levendige verrassing mee voor de welpen. Wie kan raden 

wat??         ☺ 
 

Afbraak – Terugkeer: 
 

1. Afbraak op kamp 
 

Op dinsdag 15 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons kampterrein. 

Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken!                                        Ouders die graag een 

handje komen toesteken kunnen voor meer informatie hierover terecht bij Wouter De 

Cuyper op het e-mailadres Wouter.decuyper@telenet.be of via gsm 0494/24.10.45 
 

2. Terugkeer 
 

Leden en leiding komen op maandag 15 augustus terug van het scoutskamp met de 

bus. De bussen zullen tussen 17u en 18u aankomen aan de lokalen. We vragen 

hiervoor om de ingang langs de Diependaalstraat vrij te houden voor de camion. 

De kasteelstraat zal dit jaar afgezet worden door politie zodat er zeker geen auto’s in 

de weg staan voor de bussen.   

Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat dorstig worden, zullen er naar 

jaarlijkse gewoonte drankjes geserveerd worden in ons ‘Café Paliseul’! Met alvast een 

dikke merci aan Peter Vandenberghe. ☺ 

 

Varia: 
 

 

1. Luizen 

 
Gelieve uw kind te checken op luizen voor ze vertrekken op scoutskamp en dit ook te 

melden aan de leiding. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de 

leiding op kamp. We hopen hiermee een groot luizenprobleem te voorkomen. 
 
 

2. Fair Trade Kamp 
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De dienst ontwikkelingssamenwerking daagt de Jeugdbewegingen van Zemst uit om 

een Fair Trade Kamp te organiseren. Wat houdt dit in? Een Fair Trade Kamp is een 

kamp waarbij er speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid, lokale handel en eerlijke 

handel. Door middel van kleine ingrepen in het kampgebeuren, kunnen we ons kamp 

zodanig organiseren dat het een duurzaam kamp is, zoals met de fiets op kamp of 

kraantjes water drinken. Onder het motto van een ‘kleine moeite maakt een groot 

verschil’. 

 
Wij van Scouts Elewijt willen hier graag aan meedoen! De acties waar wij ons alvast 

voor gaan inzetten: 
 

✓ Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp. 

✓ In de kampkeuken en voor het onderhoud worden milieuvriendelijke onderhoudsproducten 
gebruikt. 

✓ De kinderen helpen mee aan de bereiding van verse producten: vb groenten snijden, zelf iets koken 
waarbij basis producten worden gebruikt,… 

✓ De jeugdbewegingen vermijden afval: dit kan bijvoorbeeld zijn: kiezen voor een minder verpakt product 
of verpakking die afbreekbaar is, geen individueel verpakte vieruurtjes. 

✓ Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken in plaats van brikjes. 

✓ Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk laten composteren. Ook 

ander afval wordt gesorteerd. 

✓ De jeugdbeweging neemt kippen mee op kamp om het GFT-afval te verwerken. 

✓ Speel 1 ecologisch spel, spel rond duurzaamheid, fairtrade met een leeftijdsgroep, quiz 

met leden. 

✓ De vermelding van het ‘Fair Trade Kamp’ in het ledenboekje. 

✓ Indien de kampplaats dit toelaat, kan kraantjes water gedronken worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was het voor de kampinfo. Meer informatie over wat je met je eigen tak gaat beleven vind je 

op de volgende bladzijden.                                                                      Indien jullie nog vragen 

hebben, aarzel niet om ons te contacteren.                                  

Voor specifieke vragen over je tak kamp kan je best je eigen leiding contacteren. Hun 

nummers/mailadressen kan je vinden op www.scoutselewijt.be of in de samen zelf.  

 

Wij wensen jullie alvast een fijn kamp! Tot in Paliseul. ☺ 

 

Enya: 0499/51.74.00 

Maarten: 0471/96.18.81 

Katoke: 0497/10.67.68 

 
E-mail: groepsleiding@scoutselewijt.be 

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be
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Het volgende scoutsjaar zal van start gaan op zondag 10 september 2017.                             Meer info 
hierover vind je op www.denelewijtsepijl.be. De nieuwe leidingsploeg zal ook eind augustus en begin 

september langskomen om iedereen opnieuw in te schrijven en hierbij zullen zij hierover ook nog meer info 
bij hebben! 

http://www.denelewijtsepijl.be/
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Kapoenen 

 

Een boerderij in het verre Paliseul heeft ons gebeld. Ze hebben een groot 

probleem: boer Fons en boerin Jaqueline vertrekken van 10 augustus tot 

15 augustus op vakantie en moeten hun boerderij achterlaten.  

Ze hebben aan ons gevraagd om voor hun dieren te zorgen en hun 

boerderij 5 dagen over te nemen.  

Wij willen hen heel graag helpen maar kunnen dit met de leiding niet 

alleen. Daarom hebben wij jullie hulp nodig.  

Trek je laarzen aan en kom ons helpen op de boerderij in Paliseul!  

 

Donderdag 10 augustus 

We spreken met z’n allen af aan de kerk van 

Elewijt om klokslag 10u. We verwachten 

jullie in jullie coolste verkleedkleren (boer, 

boerin, koe, varken, kip, tractor,...) 

Jullie stalhulpjes (mammie en pappie) 

zullen jullie afzetten aan de boerderij in 

Paliseul (het adres staat bij woordje GRL). 

Daar aangekomen zullen zij jullie strobalen 

klaarmaken (veldbed) voor de komende 

nachten. Daarna wordt er nog rijkelijk geluncht met de stalhulpjes. 

Vervolgens is het tijd om afscheid te nemen en beginnen we aan het 

avontuur. We verkennen de stallen van onze boerderij en bekijken voor 

welke dieren we allemaal moeten zorgen.  

 

Vrijdag 11 augustus 

Vandaag staat volledig in teken van de boerderij. De dieren moeten 

verzorgd worden en ook de planten hebben water nodig. 

's Avonds hebben we jullie sluipskills nodig om de muizen te vangen die de 

granen van de beesten opeten.  

 

Zaterdag 12 augustus 

Jullie hebben de voorbije dagen al bewezen dat jullie goed kunnen  

samenwerken op onze boerderij. Maar kunnen 

jullie dit ook buiten de boerderijmuren? Jullie 

uithouding wordt op de proef gesteld, wees 

voorbereid! Als we terugkomen zal er een 

heerlijk bad op ons wachten met aansluitend 

een verrukkelijk diner. Wat is er mooier dan de 

dag te eindigen met een knetterend vuurtje. 

 

Zondag 13 augustus 
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Boer Fons en boerin Jaqueline doen elk jaar mee aan 

de Olympische boerderijspelen. Dit jaar zullen wij hun 

boerderij vertegenwoordigen.  

In de namiddag maken we kennis met wat oude 

stieren(verkenners) van wat verderop.  

 

Maandag 14 augustus 

Het einde nadert. Boer Fons en boerin Jacqueline hebben voor ons een  

afscheidsfeest met een groot kampvuur georganiseerd. Voor we naar het 

feest gaan moeten we er voor zorgen dat we de boerderij even proper 

achterlaten als we ze gekregen hebben.  

 
 

 

Dinsdag 15 augustus 

Alle dieren leven nog en de bloemen staan in bloei, het is dus tijd om naar 

huis te gaan. Enkele andere boeren komen ons helpen met het opruimen 

van onze boerderij. Onze tractor staat al klaar om ons naar de bewoonde 

wereld te brengen. We verwachten dat we rond 18u terug thuis zullen zijn 

maar een tractor gaat niet zo snel dus het kan ook wat later zijn  

(zie woordje GRL).   
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Wat neem je mee naar de boerderij?  

 

Slaapgerief 
 Veldbed 

 Slaapzak 
 Knuffel 

 Kopkussen 
 Dekentje 

 Warme pyjama 
Toiletgerief 

 Tandenborstel 
 Beker 

 Borstel en kam 
 Zonnecrème 

 Aftersun 
 Muggenmelk 

 Handdoeken 

 Washandje 
 Medicatie met naam (af te 

geven aan de leiding voor 
vertrek) 

 Keukenhanddoek 
Schoenen 

 Regenlaarzen 
 Stapschoenen 

 Waterschoenen!! 
 Gemakkelijke schoenen 

 
 

Kledij 
 DAS met naam 

 Verkleedkledij  aan te 
doen bij vertrek 

 Warme truien 
 Lange broeken 

 T-shirts 
 Korte broeken of rokjes 

 Sokken 
 Voldoende ondergoed 

 Regenjas 
 Zwemkledij 

 Zonnehoedje of pet, 

zonnebril 
 Linnenzak voor vuile kledij  

Rest 
 Kids ID (af te geven aan de 

leiding voor vertrek) 
 Zaklamp 

 Rugzak voor op dagtocht 
 Drinkbus 

 Eventueel: zakgeld voor 
kaartjes 

 Eventueel: enveloppen met 
adressen en postzegels.  

 Eventueel kaartjes of 
briefpapier 

 Strips, leesboekjes 

 
 

TIP 1: Schrijf op al de kleren van je kapoen zijn of haar naam. Zo kunnen 

wij de verloren spullen bij de juiste kapoen terugbezorgen.  

 

TIP 2: Je kan zakjes per dag maken waar je de kleren voor die dag 

insteekt. Zo voorkom je dat je kapoen 5 dagen met dezelfde kleren en 

onderbroek rondloopt.  

 

 

 

 

Wat neem je niet mee naar de boerderij? 

- fidget spinner 
- speelgoed 
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- elektronica (iPad, gsm,…) 

- snoep 
- shampoo, tandpasta en zeep. Wij zullen dit voorzien wegens een 

milieuvriendelijk kamp. Meer uitleg zie woordje GRL.  
 

Wie voorziet onze maaltijden? 

Natuurlijk moeten we zelf ons eten niet klaarmaken. Hiervoor hebben wij 

de twee beste koks uitgezocht. Boer Witte en boerin Anneke zullen ons 

heerlijke eten klaarmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet en gebed 

Tijdens de opening op kamp zullen wij één keer de wet en gebed moeten 

zeggen. 

We leggen nog zeker uit hoe dit in zijn werk gaat maar je kan al eens 

oefenen.  

 

WET 

Een kapoen sluit niemand uit, 

draagt zorg voor de natuur, 

en helpt de anderen.  

 

GEBED 

Goede Heer, 

help ons flinke kapoen te zijn, 

leer ons luisteren, helpen en blij zijn.  

Ook al is het soms moeilijk toch doen we ons best.  

Als er nog vragen zijn aarzel niet om ons te contacteren. 
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Vele groetjes van jullie liefste leiding:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boer Sander Scheers - 0474/07.90.56 

Boer Tibo Smets - 0475/33.09.76 

Boer Tim Berghs - 0471/72.01.18 

Boerin Fien Buelens - 0495/43.04.13 

Boerin Fien Parmentier - 0478/68.78.60 

Boerin Emma Rombauts - 0491/18.64.24 

 

E-mailadres: kapoenen@scoutselewijt.be 

 

 

 

 

 

  

mailto:kapoenen@scoutselewijt.be
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Een kleurplaat voor als je niet weet wat doen tijdens de vakantie.  

 

 

 

Zoek de 6 verschillen  
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KABOUTERS 2016-2017 

AFRIKA KAMP PALISEUL 
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KAMP PALISEUL – AFRIKA 
 

Habari Gnomes (hallo kabouters)! Hier zijn we dan, na een heel jaar van lachen gieren 

brullen gaan we er nog 1 keer een lap op geven. Niet van 2 tot 5 aan de lokalen, maar wel 

van 8 tot 15 augustus in Paliseul. Voor degenen die het nog niet door hebben: ons thema is 

dus Afrika. oewoewoewoewoe. Bereid jullie dus al maar voor op het dragen van 

etensmanden op je hoofd, bananen plukken uit bomen en lopen naar de waterput.  

 

 

 

Dinsdag 08/08/17 VERTREK 

Om 10 uur ’s ochtends spreken we af aan de kerk in Elewijt in uniform. We rekenen op 

jullie lieve mama’s en papa’s om ons weg te voeren naar onze hutjes in Afrika. Tegen de middag 

komen we dan aan op ons domein, richten we gezellig onze hutjes in en doen we een lekkere pic-nic 

met de ouders. Omdat voor ieder van jullie ons terrein nog wat onbekend is, gaan we in de namiddag 

een spel spelen waarbij we ons stekje gaan verkennen. Als afsluiter van onze eerste dag gaan we 

lekker warm aan een kampvuurtje zitten en kruipen we op tijd ons hutje in want we hebben een 

zware tocht achter de rug. 

 

Woensdag 09/08/17 

Echte Afrikanen zijn heel atletisch gebouwd, doe dus allemaal jullie meest sportieve kleren aan want 

het is het moment om te bewijzen wat julie in jullie mars hebben.  

Oh nee! Er is iemand vermoord in de stam! In de namiddag gaan we moeten uitpluizen waar, hoe en 

door wie de moord gepleegd is. Als de dader gevat is sluiten we de dag af door ons brein te testen en 

spelen we een swingende quiz.  

 

Donderdag 10/08/17 

Vandaag verlaten we voor  een dag ons Afrikaans dorpje en trekken 

we de wildernis in. We gaan op safari door de Afrikaanse bossen en 

tussen de wilde leeuwen. Het wordt een heel zware tocht, dus als we 

’s avonds terug toekomen in ons dorpje, heeft iedereen wel wat rust 

verdiend. Voor de vuile Afrikanen onder ons kunnen we al eens een 

plonske doen in onze waterput. 

Als we allemaal goed uitgerust zijn van onze lange tocht, kunnen we 

de dag nog mooi afsluiten met een heus avondspel. 
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Vrijdag 11/08/17 

Kwaheri (gegroet)! Vandaag 

wordt een heel belangrijke dag 

voor de jongsten en nieuwen 

onder ons. Het is namelijk niet 

vanzelfsprekend dat iedere 

nieuweling meteen wordt opgenomen in onze Afrikaanse stammen. Integendeel, de nieuwelingen 

zullen moeten bewijzen dat ze het geschikt zijn voor deze stammen en gaan zich vandaag helemaal 

moeten smijten! De jongsten worden dus door de ouderen opgeleid tot een échte Afrikaan. Dit is wat 

er in de namiddag op het programma staat, in de voormiddag zullen we met z’n allen op een 

creatieve manier aan de slag gaan.  

Deze belangrijke dag sluiten we dan uiteindelijk af in leuk gezelschap. We gaan namelijk een lekkere 

barbecue doen met het andere geslacht. 

 

Zaterdag 12/08/17 

Vandaag is het een belangrijke dag in onze samenleving, de hele dag draait 

het rond ons Afrikaans landje. Alles zal vandaag draaien rond het ontdekken 

welke van onze stammen de sterkste stam is. We zullen het tegen elkaar 

opnemen en ons de ganse dag gedragen gelijk echte Afrikanen. Het is 

vandaag dus de enige echte themadag waarop we onze prachtige outfits 

mogen aantrekken en zullen moeten eten met onze handen. Alsof dit nog 

niet genoeg is, doen we er ’s avonds nog een leuk spel bovenop. En als dan 

’s avonds de sterretjes aan de hemel staan zullen we met een goed gevoel 

ons bedje kunnen opzoeken, dit kan deugd doen na zo een productief, maar 

ook vermoeiend dagje. 

 

 

Zondag 13/08/17 

Ook in Afrika ziet niet iedere dag er hetzelfde uit, we hebben 

het dubbel en dik verdiend om het vandaag eens wat rustiger 

aan te doen. In de voormiddag  doen we gewoon eens lekker 

chill. Neem gerust wat leuke relax-spulletjes mee en dan maken 

we het wat gezellig. Na de middag mogen we onze leukste 

kunstjes, zangstemmen of dansmoves nog eens bovenhalen 

want we gaan op zoek naar een kampvuurnummertje. We zullen dan morgen ongetwijfeld schitteren 

aan het vuur. Deze dag sluiten we dan nog af met een origineel spelletje. 

 

Maandag 14/08/17 

Dit jaar hebben wij zonder twijfel het beste kampuurnummertje en daarom oefenen we vandaag nog 

wat verder om de puntjes op de i te zetten. Daarna laten we aan de rest van de scouts zien dat de 

kabouters de snelste, de beste, de sterkste en de tofste zijn want we spelen een spel met alle takken. 
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En in de avond het hoogtepunt van het kamp… HET GROOT KAMPVUUR!!! We hebben goed 

gerepeteerd dus we gaan eens laten zien wat we kunnen.  

 

 

 

 

Dinsdag 15/08/17 

Het kamp zit er bijna op ☹ maaaaaaaar…. De laatste dag moet niet de saaiste zijn. We 

beginnen de dag met wat kleine spelletjes en tussendoor ruimen we het kampterrein wat op 

(maar vooral spelletjes hoor). Daarna verlaten we als echte afrikanen ons Afrikaans dorpje en 

brengt de safari bus ons terug naar het mooie Elewijt waar onze ouders staan te wachten op 

alle straffe verhalen van het kamp. 

 

Wat nemen Afrikanen allemaal mee op reis? 

• Slaapgerief 

o Veldbed 

o Slaapzak 

o Pyjama 

o Knuffelbeer 

o Extra dekentje 

o Kussen 

• Toiletgerief 

o Tandenborstel 

o Kam/borstel 

o Washandje 

o Grote & kleine handdoek 

o Bikini/badpak 

o Zonnecrème en aftersun 

o Muggenmelk 

• Kleren 

o Uniform 

o Verkleedkleren 

o Lange en korte broeken 

o T-shirts 

o Truien 

o Genoeg sokken 

o Ondergoed 

o Regenjas 

o Pet/hoedje 

o Slechte kleren voor de eerstejaars/nieuwe kabouters die de doop nog moeten 

ondergaan 

• Schoeisel 



Kabouters 

 

o Waterschoenen 

o Laarzen 

o Stapschoenen 

o Speelschoenen 

• Allerlei 

o Strips 

o Nagellak of andere relaxspulletjes 

o 2 keukenhanddoeken 

o Zaklamp 

o Drinkbus 

o Enveloppen + adressen  

o postzegels/kaartjes eventueel (deze 2 kunnen ook gekocht worden op kamp) 

 

Wat nemen Afrikanen NIET mee op reis? 

• GSM en elektronische aparaten  

• Tandpasta 

• Zeep/shampoo 

• Snoep mag met mate maar wordt aan het begin van het kamp aan de leiding afgegeven 

zodat wij het kunnen verdelen wanneer jullie het verdienen 

 

Hoe ziet een Afrikaanse dag eruit? 

8.00u Opstaan, aankleden & eten 

9.00u Opening 

Voormiddagactiviteit 

Tussen 12u en 13u middageten 

Namiddagactiviteit 

Tussen 18u en 19u avondeten en platte rust 

Avondactiviteit 

Rond 21.30u Taptoe en dodo doen  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

 

Wet en gebed zijn te kennen voor op de opening! 

De wet:  

Een kabouter kan luisteren  

Een kabouter is blij  

Een kabouter speelt mee  

Een kabouter doet graag pleziertjes  

 

Het gebed:  

wij zijn blij  

Wij zijn weer allemaal bij elkaar  

Wij danken u  

Vandaag konden we weer goed spelen  

Vader toon ons hoe we iemand kunnen blij maken  

Help ons anderen pleziertjes doen 

 

 

En dan nog voor de laatste keer dit jaar: 

Dikke zoenen van jullie leiding!!!! 

 
 

 



Kabouters 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

 

WELPENKAMP 2017 
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Welpen 

 

Eindelijk is het zo ver, de week waar we het hele jaar naar uitkijken komt eindelijk in zicht!! 
Na een jaar vol mega nice coole vergaderingen kunnen we met water in de mond aan het 
kamp beginnen. Tijd om jullie welpenvacht af te scheren en 
jullie voor te bereiden op woestijnen, farao’s, mummies,… Jaja 
jullie lezen het goed, we gaan ons een weekje in het verre 
EGYPTE begeven. Jullie indeling in de slaappiramides zal 
meegedeeld worden wanneer we onze thuisbasis bereikt 
hebben. Check zeker woordje GRL eens voor verdere info van 
het kamp!  

 
Hier zien jullie een overzicht van hoe de dag van 
een Egyptenaar eruit ziet: 
 
  8u: opstaan en aankleden 
 
  8u30: ontbijt en afwas 
 
  9u: opening aan de mast 
 
  ochtendactiviteit 
 
 Tussen 12u en 13u middagmaal 
 
  afwas 
 
  Een Egyptenaar heeft nood aan rust, daarom ± 1u Siësta 
 
  Namiddagactiviteit 
 
 18u30: avondmaal 
 
 afwas 
 
 Avondspel/kampvuur 
 
 Omstreeks 21u30 kruipt de Egyptenaar in zijn bed. 
 



Welpen 

 

8 augustus: Vertrek  
ALARM!! De Nijl is overstroomd en we moeten vluchten naar hogere oorden! Samen zullen 
we naar een veilige plek reizen om daar ons nieuw leven te 
beginnen. We spreken af om 10u in uniform aan de kerk 
zodat we kunnen vertrekken om 10u30. Bij aankomst in ons 
tijdelijke nieuwe dorp zullen jullie eerst nog samen met jullie 
ouders jullie lunchpakket van thuis opeten waarna we 
vaarwel zeggen aan onze lieve oudertjes. Wenen mag. Nadat 
we eindelijk niet meer gestoord kunnen worden beginnen we 
ons dorp al wat op te bouwen en halen we grondstoffen in 
ons bos. ’s Avonds zullen we ook al eens de streek verkennen 
voor als we zouden moeten gaan jagen of dergelijke. 
 
 
 

9 augustus: Themadag 
Onze eerste nacht is achter de rug in ons nieuw dorpje en we 
stellen ons meteen voor aan onze buren door onze officiële 
klederdracht te dragen. Deze dag laten wij zien hoe ons leven 
er aan toe ging in ons oude dorp. We bouwen onze piramides 
verder op en zorgen voor alles wat nodig is. Op het eind van 
deze dag is onze nederzetting hopelijk goed genoeg 
uitgebouwd om het zand uit de wilde woestijnen buiten onze 
stadsmuren te houden. 
 
 
 

10 augustus: Vertrek tweedaagse  
We gaan op reis naar dichtbijzijnde nederzettingen om te kijken wie 
vijand en wie vriend wordt. Dit zal een lange reis worden dus 
moeten we zeker ook overnachten in een hopelijk vriendelijke 
nederzetting. Wapens zullen hier een must zijn om onszelf te 
beschermen tijdens deze zware en zanderige zoektocht naar andere 
nederzettingen.  
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Welpen 

 

 

11 augustus: Terugtocht 
We beëindigen onze zoektocht en zoeken weer veilige haven in ons eigen 
dorpje waar we van onze welverdiende rust genieten. Tegen de avond 
doen we onze beste kleren aan en dineren we samen met onze mooie 
wederhelft terwijl we over onze heldhaftige avonturen vertellen tijdens 
onze reis van gisteren.   
 

12 augustus: Doop  
Vandaag is dé dag. De nieuwelingen worden getest of ze het waard zijn 
om onze dynastie op te volgen en eventueel ooit farao te worden. Wie 
haalt het einde van deze dag en wie zal geofferd worden aan de goden 
(voor oa goed weer!!). In de avond worden de overlevenden gevierd en 
toch nog geofferd want overbevolking is nu eenmaal een probleem de 
dag van vandaag. Dat laatste was een mopje.  
 

13 augustus 
We botsen op een mysterie. Maar geen probleem voor de mensen die hun 
weg zelfs niet kwijtspelen in een piramide op zoek naar de sarcofaag van 
Toetanmowgli. We laten geen mysterie onopgelost voor we in de namiddag 
kennis maken met vrouwen waar Cleopatra nog iets van kan leren. Deze 
zullen ons leren strijken, wassen en breien. ’s Avonds vindt er een festiviteit 
plaats met gebroken licht.  
 

14 augustus 
Vandaag staat allemaal in teken van de avond. Eerst bereiden we ons voor op de avond en 
op de namiddag want dan socializen we met onze buren (HINT: er zitten chinezen tussen). In 
de avond vieren we dan samen met de buren wat 
er te vieren valt en leren we van elkaars cultuur.  
 

15 augustus 
Beste dag ooit! Er is bericht dat de Nijl terug binnen 
haar oevers is getreden dus gaan we met z’n allen 
kijken of dit ook echt het geval is. In het beste geval 
kunnen we terugkeren naar ons vertrouwde dorpje 
waar onze ouderlingen de Nijl in bedwang hebben proberen te houden. We nemen 
natuurlijk onze buren van ons nieuw dorpje mee en verwelkomen ze in ons oude dorpje. 
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Wat nemen we mee naar de woestijn ? 
 
• Veldbed 

• Slaapzak 

• Matje (voor tweedaagse) 

• Eventueel extra deken 

• Truien, tshirts, broeken (speelkleren!) 

• Voor de eerstejaars: kleren die heel vuil mogen worden (doop) 

• Ondergoed 

• lange broek voor 's avonds 

• Handdoek 

• Washandje 

• Tandenborstel (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta 
en zeep gezorgd door de scouts) 

• Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen, ... 

• Verkleedkledij! 

• Zwembroek 

• Uniform (hemd, broek en das!) 

• Regenjas! 

• Zaklamp 

• Rugzakje (voor 2daagse, moet enkel regenjas en drinkbus inkunnen) 

• Bord/gamel, beker, bestek 

• Keukenhanddoek! 

• Aardappelschiller 

• Zonnencrème 

• Kleerhanger (om uniform aan te hangen) 

• Zakgeld (kaartjes, postzegels,…) 

• Enveloppen als jullie een kaartje willen schrijven naar de mammie en de pappie 
 

 Schrijf zeker OVERAL naam + achternaam op 
 
 

 

Wat we zeker NIET nodig hebben: 
• Elektronische apparaten 

• Snoep, chips, koeken, frisdrank  
 
 
 
 
 

 



Welpen 

 

We verwachten ook dat IEDEREEN wet en gebed kent, geen excuses want dit 
moest heel het jaar ook al gekend zijn, voor opfrissing kunnen jullie het hieronder 
nog eens bekijken ;) 
 
 
Wet:  
De welp volgt de oude wolf  
De welp is moedig en houdt vol.  
   
Gebed:  
Heer, help ons flinke welpen worden,  
leer ons luisteren, helpen en blij zijn.  
Dit vragen wij aan onze heer Jezus en samen zullen wij ons best doen.  
Sint-Franciscus, scoutspatroon van de  welpen, bid voor ons.  
   
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om een mailtje te sturen naar 
welpen@scoutselewijt.be  

 
Kusjes van jullie awesome leiding xxx 
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Jong-gidsen 

 

 

                                         

 

 

 

Hipsters 
 

 

 

 

 
 



Jong-gidsen 

 

Ooit had je punkers. En new-wavers. En later grungers en hip-hoppers en hard-rockers. (jullie ouders 

gaan dit zeker wel (her)kennen!) Maar ook in 2017 zie je nog nerds, rappers, gabbers, gothics, … Dit 

zijn telkens voorbeelden van ‘subculturen’! Dat zijn bepaalde groepen jongeren die zich 

onderscheiden van de rest door hun uiterlijk, kleding stijl, muzieksmaak en zelfs interesses. Vandaag 

lijkt dé subcultuur de hipsters, overgewaaid uit hipster-steden als Berlijn, Barcelona en Kopenhagen. 

 

De hipster zetten zich af tegen de ‘mainstream’, dus tegen alles wat 

populair is of ‘in de mode’. Hipsters houden daarom van vernieuwende 

dingen... Mode, vooruitstrevende politieke standpunten, organisch 

voedsel, artisanale gerechten, een alternatieve levensstijl en een vleugje 

snobbisme horen daar allemaal bij! Hun kledingstijl onderscheidt zich 

van de rest van de wereld door: tweedehands kleding, leggings, hoeden, 

brillen, ruitjeshemden, t-shirts met ironische uitspraken of cartoonsmode, 

opvallende sokken, baarden, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

 

5 augustus  

Op de sociale media is duidelijk dat Wallonië nu hotter dan hot 

is. De gezonde buitenlucht, uitgestrekte natuur en charmante 

taal zijn dé elementen waar hipsters van deze tijd voor vallen. 

Hoewel een hipster normaal gezien een knusse koffiebar 

verkiest om in te vertoeven, zal ze uit haar comfort zone 

moeten treden, want avontuurlijk zijn is vanaf nu de trend. 

Omdat jullie, dé hipsters uit Elewijt, deze trend ook hebben zien 

opkomen, moeten jullie ervoor zorgen dat jullie mee zijn. Wij, 

de meer ervaren hipsters van Elewijt, hebben na heel wat 

research en netwerking met onze Waalse hipstervrienden 

besloten dat we naar Paliseul gaan. Met zijn 5000 inwoners en 

112,96 km² wordt deze plaats binnenkort dé broeiplaats voor 

hipstergeweld. Pak dus zo snel mogelijk jullie perfecte outfits in 

in jullie vintage valiezen en rep je naar de kerk van Elewijt, het 

centrum van ons hipsterdorp. Uiteraard zien we wel dat we 

voor deze bijeenkomst ons (hipster)uniform aan hebben, het 

moet immers duidelijk zijn dat we één groep zijn. Samen met 

onze mannelijke 

wederhelft openen we ons 

avontuur om 10u aan de kerk. We starten onze reis van 170km 

in onze oldtimer wagens, vergezeld van onze alle even trendy 

oudjes. Na onze vegan en glutenvrije lunch te hebben genuttigd 

mogen jullie ouders wederkeren en beginnen wij met de 

opbouw van ons ‘kamp’. We zoeken in onze survivalgids hoe je 

een perfect kampvuur maakt en sluiten onze avond af met een 

kampvuurtje. Nog even een instagramfoto posten en dan 

kunnen we met een gerust hart naar dromenland.  

6 augustus 

Vandaag bouwen we ons verblijf verder uit tot een echte 

chillplek. We pimpen onze tafels met fancy tafelkleedjes en 

zorgen dat ons vuur tip top in orde is om er 10 dagen lang 

culinaire maaltijden op te bereiden. Wanneer we daarmee klaar 

zijn, nemen we even de tijd om elkaar nog beter te leren 

kennen. We kenden elkaar natuurlijk al vanop tumblr, 

instagram en facebook, maar deze keer wordt het in real life. ’s 

Avonds zullen we ontdekken hoe we kunnen verdwijnen in de achtergrond van het decor…. 

 

 



Jong-gidsen 

 

7 augustus 

Om 10 uur stipt sluiten we ons op voor welgeteld 12 

uren, om helemaal in de hipster-zone te komen. Een 

snelcursus koffiedrinken, pingpongen en kranten lezen 

zullen niet ontbreken. Het zal een lange dag worden, 

maar na vandaag zal duidelijk worden wie de meest hippe 

vrouwen zijn onder jullie. ’s Avonds is iedereen welkom 

bij de opening van ‘de Pali’, onze eigen lounge-bar. De 

dag zal hoogstwaarschijnlijk afgesloten worden met een 

instapost van koffiedrinkende, relaxte dames.  

8 augustus 

Wij staan bekend om onze interesses in andere culturen. 

Zeker het Aziatische deel van de wereld interesseert de 

doorsnee hipster enorm. Wij planden voor jullie een 

uitstap met enkele lokale chinezen, die met hun 

fototoestel in de aanslag klaar zijn om heel Paliseul en 

omstreken te verkennen. Uit ervaring weten we dat de 

doorsnee chinees 

een beetje onhandig 

is met sociale media. Met hun fototrek skills en onze fotoshop 

skills wordt dit een perfecte combo. Na deze ongetwijfeld 

boeiende dag praten we na met een goei stuk vlees.  

9 augustus 

Naast mode en muziek staat eten centraal in onze leefstijl. 

Quinoa, lijnzaad, huisgemaakte burgers, glutenvrij, vegetarisch, 

het aanbod is oneindig. Vandaag wordt getest hoe ver jullie 

staan met jullie kookkunsten. We zijn ook een beetje nostalgisch 

naar onze kindertijd en zullen onze serie aan barbies naar boven 

halen. Benieuwd of jouw barbie even cool is als jezelf! Er wordt 

weleens gezegd dat hipsters onhygiënisch zijn, om dit stereotype 

te ontkrachten trekken we naar het dichtstbijzijnde water en 

leven we ons eens goed uit. We kunnen ondertussen vuur 

maken met onze ogen toe en na ons gewarmd te hebben duiken 

we in ons nest.  

 

 

 



Jong-gidsen 

 

10 augustus 

In steden als Gent en Brussel stijgt de populariteit van onze subcultuur met rasse schreden, maar we 

merkten dat het in Paliseul nog ontbreekt aan plaatsjes waar we ongestoord op onze apple kunnen 

tokkelen. We besloten dan ook dat het onze taak is om ook in het diepe Wallonië onze invloed uit te 

oefenen. Dit kan natuurlijk niet vanop onze post. We zullen daarom op verkenning gaan naar nabije 

dorpen. Met onze allernieuwste Timberlands, leren rugzakjes en Ray Ban zonnebril in de aanslag 

vertrekken we op onze 2 dagen durende tocht. 

11 augustus 

Nu dat heel de provincie Luxemburg verhipsterd is, hebben wij 

even de tijd om te chillen. Na al dat gezweet trekken we de 

beek in, om ongestoord selfies te kunnen trekken op onze 

flamingo zwemband. Ook ‘s avonds houden we het rustig.  

12 augustus 

12 augustus is dé dag waar elk van jullie al heel jullie leven naar 

uitkijkt. Hét hipsterfestival van de wereld, Palifest, vindt 

toevallig plaats in Paliseul, dicht bij onze spot. Met jullie ticket 

in de hand  hebben jullie vandaag toegang tot het echte 

festivalleven. Nineties muziek, r&b, house, techno: eigenlijk 

staan wij zowat open voor alle soorten muziek. Vergeet 

natuurlijk niet om af en toe te laten weten hoe je dit 

evenement ervaart op een sociaal netwerk en vergeet je alvast 

niet op ‘aanwezig’ te zetten! 

13 augustus 

Vandaag worden Yitse, Janne, Liesl, Lara, Clara en Axelle, onze 6 jongste hipsters , op de proef 

gesteld. Ze zullen verschillende proeven moeten doorstaan waarbij ze zowel mentaal als fysiek getest 

worden. Maar hoe zwaar de dag ook was, ‘s avonds krijgen ze waar elke echte hipster van droomt: 

een eigen nickname. Deze wordt naar traditie gegeven met een grote ceremonie, een moment waar 

ieder van hen nog vele jaren later over zullen twitteren.  

14 augustus 

Onze missie zit er bijna op, maar we hebben nog een paar dingen te doen. We willen voor we 

vertrekken toch nog even socializen met de andere niet-hipsters die in ons dorp wonen. Een goede 

indruk nalaten is altijd een goed idee. Ook moet er hout gehaald worden voor het grootste vuur aller 

tijden. ‘s Avonds krijgen we dan eindelijke de kans om onze talenten te tonen. Dansen, zingen, 

moppen vertellen, jongleren,... Wat het zal worden weten we nog niet, maar het zal alleszins goed 

zijn! 



Jong-gidsen 

 

15 augustus 

Onze ouders hebben ondertussen laten weten dat ze ons echt wel missen, dus is het stilaan tijd dat 

we terugkeren naar ons vertrouwde dorp. We bergen onze spullen op en kijken moe maar voldaan 

terug naar 10 dagen vol geweldige ervaringen.  

 

Patrouilles 

 

Yenna pl Birte pl Lobke pl  

Tine hpl Yana hpl Fiebe hpl 

Irene Nikki Merel 

Anne-Lore Elena Emma 

Lara Lotte Marie 

Clara Axelle Janne  

 Yitse Liesl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Wat neemt de hipster mee op kamp?

Slaapgerief: 

□ Veldbed 

□ Matje (voor op tweedaagse) 

□ Extra dekentje (het kan echt heel koud 

worden ‘s nachts)  

□ Slaapzak 

□ Kussen 

□ Pyjama 

 

 

Eetgerief:: 

□ Bord (of gamel)  

□ 2 bekers (waarvan eentje in de loungebar 

zal worden gebruikt) 

□ Bestek (lepel, vork en mes)  

□ 2 à 3 keukenhanddoeken  

□ Aardappelmesje 

□ Drinkbus 

 

 

 

 

Toiletgerief: 

□ Tandenborstel 

□ Borstel of kam 

□  Zonnecrème en aftersun (!) 

□ Washandje 

□ Handdoeken 

□ Tampons en/of maandverband 

□ GEEN  TANDPASTA, SHAMPOO EN 

CONDITIONER!  (deze  zijn allemaal aanwezig,  

wij denken aan het milieu) 

 

Kledij: 

□ T-shirts 

□ Topjes 

□ Ondergoed 

□ Warme en lichte truien 

□ Lange en korte broeken 

□  Kousen 

□ Bikini/badpak 

□ Regenjas (!) 

□ Sjaal, muts en handschoenen 

□ VOOR DE EERSTEJAARS: kledij  die 

vuil mag worden tijdens de doop 

 

 

Schoeisel: 

□ Regenlaarzen 

□ Watersandalen 

□ Sportschoenen 

□ Stapschoenen 

 



Jong-gidsen 

 

Allerlei: 

□ Zonnebril  

□ Zaklamp  

□ Zakgeld (een beetje, voor bijvoorbeeld 

postkaartjes) 

□ Schrijfgerief  

□ Botervlootje om mee te knutselen 

□ Barbiepop  

□  Muggenstick  

□ Drinkbus  

□ Linnenzak (voor je vuile was) 

□ Kapstok (handig om je uniform aan op te 

hangen, zo vind je het steeds terug!) 

□ Zakdoeken  

□ Tijdschriften en/of strips (voor tijdens de 

platte rust)  

□ Identiteitskaart 

□ Grote rugzak voor op tweedaagse (waar een 

matje, slaapzak en kledij in kan) 

 □ VERKLEEDKLEDIJ 

Een gouden tip: schrijf je naam met 

alcoholstift op je spullen! 

 

 



Jong-gidsen 

 

Wat doet een patrouilleleidster?  

De patrouille- en hulppatrouilleleidster steken de patrouillekoffer in elkaar. Probeer dit onderling af 

te spreken en hou het zo goedkoop mogelijk. De kosten van de patrouillekoffer worden gedeeld 

onder de verschillende leden van de patrouille. Zorg er voor dat je een stevige koffer hebt die tegen 

een stootje kan en ook zeker waterdicht is. Op ???  moeten de patrouilleleidster en/of 

hulppatrouilleleidster de patrouillekoffer met potten en pannen komen nakijken op de scoutslokalen. 

(Kom zeker op tijd, dan kunnen we het beste materiaal claimen). Het is ook de taak van de PL en HPL 

om een takenlijst te maken. Volgende taken moeten er elke dag in staan: afwas, koken, hout halen, 

potten insmeren en afschuren, tent en terrein, fourage en tafels kuisen. Hou er rekening mee dat 

iedereen voldoende van taak wisselt en dat iedereen evenveel werkt! 

□ VEEEEEEL krantenpapier! (Begin al maar te sparen en  zet heel je familie aan tot het sparen van 

krantenpapier! Alle leden van de patrouille mogen trouwens krantenpapier sparen zodat we zeker 

genoeg hebben). 

□ Bruine zeep 

□ VIM  

□ Schuursponsjes (staalwol) 

□ Gewone sponsjes 

□  Een plastic tafellaken (zorg dat dit groot genoeg en waterbestendig is) 

□ Duimspijkers 

□ Wasspelden 

□ Oude keukenhanddoeken 

□ Lucifers (let op dat er zeker genoeg zijn) 

□ Zipblokjes 

□ Slechte pannenlappen of ovenwanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Waarvan moet een hipster nog op de hoogte zijn? Van de wet en het gebed natuurlijk! 

DE WET 

Wij zijn jonggidsen.  

Wij wagen het avontuur. 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

Wij willen samenwerken en beslissen. 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap. 

Ik help waar ik kan. 

Ik wil winnen en kan verliezen. 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 

HET GEBED 

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn. 

Wij danken u dat wij stilaan mogen ontdekken: de schoonheid van de natuur, de spanning van een 

tocht, de fijne momenten rond een kampvuur. 

Wij durven u vragen: help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap te 

ervaren in het samenzijn.  

Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Ziezo! Dit was het voor de kampsamen. Wij kijken uit naar 5 augustus, om met deze 20 topgrieten op 

kamp te mogen! Wat een hipster nu net is, is niet helemaal duidelijk (voor ons ook niet ;) ). Je mag je 

dus helemaal laten gaan, alles kan! Moest je nog met vragen zitten mag je ons altijd mailen of eens 

bellen. 

Eleni: 0487479711 

Merel: 0486672416 

 

Toedels! 
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JV-KAMP 2017 PALISEUL 

THEMA: CHINA 



Jeevee’s 

 

Jow de mannen! 

Hiel is hij dan eindelijk: de langvelwachte kampsamen! Het thema iiiiis (tlomgeloffel) CHINA! Jullie 

kunnen je dus velwachten aan de welbekende Chinese hoeden, 11 dagen met stokjes eten, een 

gigantische Chinese muul bouwen, Chinese gevechtsspolten beoefenen en nog veel meel van dat! 

Gedulende 11 dagen wanen we ons in het glote China, spleken we chinees, hebben we een gelige 

kleul en knijpen we onze ogen toe alsof we op den HUDO zitten! 

Met andele woolden gaan we een awesome scoutskamp tegemoet!!! 

 

Alvolens te beginnen aan ons ploglamma moeten we jullie melden zekel eens een kijkje te nemen bij 

het woordje grl in deze samen. Daal staan een aantal belanglijke zaken in die een goede Chinees 

zekel niet mag negelen!!! 

 

Zateldag 5 augustus 

Vandaag is eindelijk de glote dag aangebloken! Na een laatste flisse douche velzamelen we om 9.00 

uur aan de kerk van Elewijt. Om het gloepsgevoel te velstelken spleken we af in uniform. We 

beginnen met een opening, velgezeld dool de jogi’s en lijden daalna gezamenlijk met de auto naal 

China (Paliseul). Hielvlool doen we beloep op julliie lieve mama’s en papa’s! Eens in China 

aangekomen eten we nog een laatste keel middageten met de Eulopeanen die zo vliendelijk walen 

ons naal hiel te blengen, velgeet dus zekel geen lunchpakket! 



Jeevee’s 

 

Nadat we afscheid hebben genomen 

van de taxichauffeuls beginnen we aan 

de opbouw van onze Chinese wijk. 

Zoek maal alvast op hoe de 

tladitionele Chinese dolpen, steden of 

wijken eluitzien!  

Velvolgens velkennen we ook de lest 

van het mooie land en sluiten we ‘s 

avonds af met een echt vleugdevuul! 

Hielmee vielen we meteen ook het 

begin van de beste 11 dagen van het 

jaal! Weliswaal het jaal van de haan! 

 

Maandag 6 augustus 

Chinezen wolden vaak vloege vogels genoemd! Deze 

Chinese gewoonte willen wij ook eens testen! We komen 

dus vloeg uit de Chinese velen, want ons Chinees dolp is nog 

niet klaal! Als we tijd ovel hebben, kunnen we misschien 

veldel bouwen aan de Chinese muul.. 

We hopen dat el na dat Chineesgebouw nog Chinese tijd is 

om een Chinees tochtje te maken naal de dichtsbijzijnde 

Chinese liviel! El is naal het schijnt een glote gele en een glote blauwe liviel in dit gigantische land? 

Een zwemmeke in één van deze livielen hebben onze Chinese en velmoeide lichamen wel veldiend!  

 

Dinsdag 7 augustus 

Omdat Chinezen nooit lang stil zitten en af en toe wel eens luzie hebben met elkaal, hebben we vool 

vandaag een 超級酷 (google tlanslate helpt je glaag met de veltaling) activiteit voolzien! We gaan 彩

彈射擊, maal dan extleem! Denk maal aan een combinatie van 非常會議 en 彩彈會議, in het 

Chinees! 

Als de Chinese zon ondel de Chinese holizon is gezakt, kluipen wij lekkel ondel de Chinese velen. 

Molgen is het immels een zwale dag! 

 

Woensdag 8 augustus 
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Tijd om een leuke dag dool te blengen met onze Chinese vlouwelijke wedelhelft (ge weet wel: klein, 

slank, zwalt haal, gelele huidskleul, goed in het maken van 

sushi,…)! We delen ons op in de velschillende dynastieën kiezen de 

schoonste deelnen uit om een wondelmooie Chinese wandeling te 

maken. In de avond chalmelen wij deze jonkvlouwen aan het 

kampvuul met een typisch Chinees  bbq-vlezeke. Hmmm <333 

 

 

 

Dondeldag 9 augustus 

Om geen sleul in onze dagdagelijkse bezigheden te klijgen doen we 

vandaag extla Chinezig! Het is namelijjjjjjk THEMADAG! We tlekken 

onze beste Chinese outfits aan, eten Chinees voedsel met chinees 

bestek, bouwen een Chinese Muul en lelen we onszelf Chinese 

gevechtsspolten! Vandaag behoolt de lettel tussen de Q en de S niet 

tot ons alfabet! 哦我媽他媽的 我很興奮 

 

Vlijdag 10 en Zateldag 11 augustus  

Vandaag tlekken we elop uit! Gepakt en gezakt begint onze 

ellelange tocht naal nieuw land langs de chinese muul! Één 

ding is zekel, de tocht zal niet gemakkelijk wolden. We 

zullen kloven, dalen en belgen moeten tlotselen om el te 

gelaken 

Onze slaapplaats is echtel geheim en moet nog 

gechineesondelhandeld wolden. De zoektocht naal nieuw 

land zal een goeie twee dagen in beslag nemen, maal geen 

paniek!  China is gloot! We zullen de Chinese glenzen niet 

ovelschlijden! El is echtel één hindelnis… De plaatselijke 

Chinese bevolking spleekt alleen maal Chinees! zolg dus dat 

jouw talenkennis voldoende gloot is om Chinese afsplaken 

te kunnen maken! Een Chinees zakwooldenboek zou wel 

eens van pas kunnen komen! 
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Zondag 12 augustus 

Op deze dag zullen we iets zeel speciaal doen. De oudels moeten zich 

geen zolgen maken, alles blijft pelfect legaal en veilig. Vandaag woldt een 

vellassing, maal aan de hand van de hint zou dit wel duidelijk moeten 

zijn: 

 

 

 

Maandag 13 augustus  

De eelstejaals Chinezen kunnen vandaag bewijzen dat ze gegloeid zijn tot volwaaldige jong-

velkennende Chinezen! Dit doen ze dool de beploeving van de oudele chinese inwonels ondel ons! 

Aan de hand van velschillende Chinese ploeven testen we of ze officieel bij ons holen! Als deze testen 

goed volblacht wolden klijgen onze nieuwe inwonels aan het einde van de dag een hoogste 

pelsoonlijke totem toegewezen! Dit hebben ze dan zekel veldiend! Dit woldt tladitiegewijs gevield 

met een gezellig kampvuul! 

 

Dinsdag 14 augustus 

Helaas veltlekken wij bijna naal huis… In china is het velboden pelsoonlijke matelialen achtel te laten 

dus zullen we telug alles moeten afbleken… Ons plachtige Chinese dolp moet weel gelijk met de 

glond gemaakt wolden :’(  We spelen nog wat spelletjes met de andele takken om ons veldliet te 

velgeten en beleiden ons vool op het glote kampvuul van vanavond! Zoals altijd stelen we de show 

vool de ogen van alle andele takken met een! Wieweet dit jaal met een klassiek Chinees theatelstuk? 

 

woensdag 15 augustus  

Busje komt zo! We zijn weg! China was leuk vool 10 dagen, 

maal in België is het ook goed veltoeven! We nemen de bus 

naal huis waal onze oudels ons opwachten in Elewijt. Ik kijk al 

uit naal walme noodles, euhm ik bedoel een walm doucheke! 
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Patrouilles 

De Ching-dynastie De Chang-dynastie De Chong-dynastie 

Nils Ferrante (PL) Bert 
Vandenberghe(PL) 

Louis Provoost(PL) 

Robbe Berghs 
(HPL) 

Kobe 
Saffrinon(HPL) 

Mathieu 
Calloens(HPL) 

Victor Nicolaes Seppe Lens Noah Feron 
Briek Vanden 
Wijngaerden 

Felix Marien Brent Hermans  

Milan Aerts Lins Van 
Buggenhout 

Louis Carels 

Wouter Blaton Stan Dooms Mathias Usewils 
Robin Vleminckx Yannick De Ruyck Alex Michiels 
  Senne Ferrante 
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Praktisch 

Wet:  

Wij zijn jongverkenners  

Wij wagen het avontuur  

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar  

Wij willen samen werken en beslissen  

We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander  

Zelf zet ik al eens de eerste stap  

Ik help graag waar ik kan  

Ik wil winnen maar kan verliezen  

Ik respecteer wat waardevol is de mens, de natuur en het materiaal  

Jezus’ voorbeeld zal ons hier bij helpen  

Gebed:  

Heer,  

Wij zijn blij hier samen te zijn  

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken  

De schoonheid van de natuur  

De spanning van de tochten  

De fijne momenten rond het kampvuur  

Wij durven u zelfs vragen:  

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel  

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn  

Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom:  

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde 

 

Er wordt verwacht dat elke jong-verkenner dit vlekkeloos van buiten kent tegen het kamp! Indien dit 

niet het geval is, zal er lekker veel gepompt worden! ☺ 

 

Wat neem ik mee? 

• Uniform 

• T-shirts (+- 10) 

• Warme truien 

• Shorts & Lange broeken 

• Ondergoed 

• Kousen 

• Pyjama 

• Regenkledij 

• Schoenen (Sport-, water-, stevige stapschoenen en laarzen) 

• Toiletgerief (Geen tandpasta, zeep en champoo. Wij zorgen voor milieuvriendelijke variant) 

• Zwemshort (eventueel spannende zwembroek voor de waalse zwembaden) 

• Handdoeken 



Jeevee’s 

 

• washandjes 

• Zaklamp 

• Slaapzak 

• Veldbed 

• Matje 

• Trekkersrugzak 

• Eetgerei: gamel, beker, aardappelschiller (geen bestek, dit voorziet de leiding) 

• Stokjes (om op zijn Chinees te eten) 

• 2 keukenhanddoeken 

• Zonnecrème & aftersun 

• Zonnebril 

• Petje 

• Muggenmelk 

• Kleerhanger (om uniform op te hangen) 

• (postzegels, briefpapier, enveloppe & balpen indien je brieven naar huis wil schrijven) 

• Verkleedkleren (thema China), wees creatief 

• PVC buis, veiligheidsbril en witte t-shirt (die vuil mag worden) 

• Wie thuis een droogkast heeft mag de wolletjes die je er uit haalt verzamelen en meenemen! 

Dit brand even goed als ZIP en is veel milieuvriendelijker!  

• … 

Wat neem ik NIET mee? 

• Elektronische apparaten 

• Snoepgoed 

• Frisdrank 

• Koeken 

• Chips 

• Rookwaren 

• Drugs 

 

Vinden we één van de vijf eerst genoemde zaken, dan worden deze in beslag genomen en op het 

einde teruggegeven. Vinden we één van de twee laatst genoemde zaken, dan worden de ouders 

ingelicht en wordt je naar huis gestuurd. 

 

Materiaalkoffer en patriouillekoffer: 

Voor de eerstejaars: vanaf dit jaar is het de bedoeling dat jullie zelf koken. Natuurlijk zal de leiding 

wel een handje toesteken waar nodig, maar het is wel de bedoeling dat jullie hier leren om zelf te 

koken en het materiaal hiervoor nodig goed te verzorgen.  

Voor de patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders: jullie worden op 22/07 om 14u verwacht om de 

materiaalkoffers te komen nakijken. Hierbij dienen ze te checken of al het kookmateriaal aanwezig is 

in de koffer die mee zal genomen worden naar het kamp. Kom best zo vroeg mogelijk, zodat we het 

beste materiaal kunnen opeisen voor de verkenners dat doen ;).  



Jeevee’s 

 

Naast de materiaalkoffer moet er ook een patrouillekoffer voorzien worden (per patrouille). Hierbij is 

het de bedoeling dat de patrouille- en hulppatrouilleleiders enkele zaken gaan inkopen voor de leden 

van hun patrouille. De patrouillekoffers moeten volgende zaken bevatten: 

• Bruine zeep (max 2 potten) 

• Kranten (iedereen van de patrouille mag dit zoveel mogelijk meenemen) 

• Lucifers 

• Aanmaakblokjes 

• Vim (om de potten te schuren) 

• Gewone sponsjes 

• vodden 

• Schuursponsjes (staalwol) 

• Afwasmiddel 

• Tafelkleed (plastic, groot) +  duimspijkers 

• Wasknijpers 

• Grenadine 

OPGELET: Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouille- en hulppatrouilleleiders zullen de 

kosten doorrekenen aan de rest van de patrouille bij vertrek aan de kerk. 

Tot slot moet er voor elke patrouille een werklijst opgesteld worden door de patrouille- en 

hulppatrouilleleiders. De volgende taken moeten elke dag verdeeld worden: 

• Hout halen 

• Potten en pannen insmeren en afschuren 

• Tent en terrein opruimen 

• Vuur maken en koken 

• Afwas 

• Fourage halen, groenten snijden en tafel dekken 

OPGELET: Patrouille- en hulppatrouilleleiders, jullie zien dat er veel wordt verwacht van jullie, dus 

communiceer op tijd en zorg dat alles tegen het kamp in orde is! 

Als er nog vragen, bekommersnissen,… moesten zijn, mogen jullie altijd eens bellen of een mail 

sturen naar jvelewijt@gmail.com  

 

Zo, dat wal alles! Wij zien er al enorm hard naar uit en we hopen jullie ook! Tot 5 augustus aan de 

kerk van Elewijt en 中国阳光明媚的问候 van jullie leiding Ben, Kasper, Sam, Arno en Myrthe!!! 

 

VERTALING: 

超級酷 : mega coole  

彩彈射擊 : paintballen 

非常會議 : extreemvergadering 
彩彈會議 : paintballvergadering 
 

中国阳光明媚的问候 : zonnige Chinese groeten 

 

mailto:jvelewijt@gmail.com
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Gidsen 

 

oit waren er eens 3 vrouwen die de opdracht kregen van een 

Hogere Macht om de boodschap te verkondigen en hun wijsheid 

te delen met de wereld. Zo werd door hen de kleine Jezus op de 

wereld gezet en was de Gouden Gidsenleiding geboren. De 

heilige drievuldigheid en Jezus beseften dat ze meer dan zichzelf 

nodig zouden hebben om hun boodschap de wereld in te sturen. 

Zo gezegd, zo geschiedde. De 13 apostelen waren geboren en klaar om hun grote 

leiders bij te staan in goede en kwade dagen.  

 

Het gezelschap kwam samen bij kaarslicht om hun ideeën en wijsheden om te 

zetten in geschriften. Zo ontstond het boek de Gouden Gids. De vrouwen en 

Jezus aten en dronken samen aan tafel. Ze besloten dat dit hun laatste 

avondmaal zou zijn en dat ze de volgende dag met z’n allen zouden vertrekken 

op een kruistocht naar Paliseul. In dit heidense dorp moet het volk worden 

genezen van alle zonden en de ideologie van de Gouden Gids moet met zoveel 

mogelijk leden van de bevolking worden gedeeld.  

 

Maar…. Ook op onze kruistocht zullen we barbaren tegenkomen. De volkeren 

die we gaan opzoeken zullen niet altijd gewillig zijn om naar onze psalmen te 

luisteren. We proberen de slaafjes van de Egyptenaren te bevrijden waardoor de 

farao’s van dit rijk niet zo blij zullen zijn. En dan is er nog altijd een Judas onder 

ons… 

 

Slaap dus maar met 1 oog open want het kwade ligt altijd op de loer...  
 

 

 

o 



Gidsen 

 

Zaterdag 5 augustus 

De haan kraait driemaal en het is tijd om op te staan. Heel vroeg, want we spreken om 4u30 af aan de 

lokalen met onze beste fiets. Daar doen we onze fluovestjes aan en dan vertrekken we voor onze Grote 

Uittocht uit Elewijt. Onze Mozes van dienst a.k.a. Lorate zal onze tocht in goede banen leiden en zal 

indien nodig bergen in tweeën splijten, zodat alle apostelen veilig hun bestemming bereiken. 

 

Zondag 6 augustus 

Naar Jozefs voorbeeld, bouwen we vandaag ons dorp op. Vuren en tafels zullen worden gesjord. 

Uiteraard werken we niet te hard of te lang. Er is genoeg tijd voor pauze, want zondag is ook onze 

rustdag.  

 

Maandag 7 augustus 

Vandaag vieren we de verjaardag van Johannes De Doper, een goede vriend van onze zoon Jezus. Het 

feest gaat gepaard met heel wat rituelen en wordt afgesloten met een ceremonie waarbij de jongsten 

onder ons het heilige doopsel ontvangen.  

 

Dinsdag 8 augustus 

Op de vierde dag gaan we op kruistocht om de hooligans te bekeren tot ons liefdevolle geloof.  Wanneer 

jullie opdracht geslaagd is, volgt er een groot feestmaal om onze innerlijke mens te sterken. 

 

Woensdag 9 augustus 

We zijn ondertussen al halverwege. Vandaag worden er spelen georganiseerd om het kaf van het koren 

te scheiden. Het wordt werkelijk oog om oog, tand om tand, maar vergeet niet: als de ene blinde de 

andere leidt, vallen beiden in de sloot. 

 

Donderdag 10 augustus 

We willen ons geloof verder verdiepen. Hiervoor gaan we op bedevaart naar een heilige plek. Om ons 

helemaal te kunnen onderdompelen blijven we er ook een nachtje slapen. 

 

Vrijdag 11 augustus 

We hervatten onze tocht en keren terug naar Paliseul waar we ons kamp eerder deze week hebben 

opgeslaan. Daar aangekomen bezinnen we nog even in stilte om nadien onze dagelijkse bezigheden 

weer te hervatten. 

 

Zaterdag 12 augustus 

12 augustus is de hoogdag van ons geloof, dat wordt naar eeuwenoude gewoonte heel uitbundig gevierd. 

We trekken ons mooiste kleed aan en bidden en dansen tot diep in de nacht. 

 

Zondag 13 augustus 

De voorbereidingen voor ons laatste avondmaal beginnen vandaag met een heuse kookwedstrijd. Hierbij 

zullen we de beste koks selecteren. Daarna keren we de Egyptenaren de andere wang toe en proberen 

we ons te verenigen. ‘s Avonds stellen we jullie geheugen op de proef en verzamelen we rond een 

kampvuur. 

 

 

Maandag 14 augustus 
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Onze opdracht is zo goed als volbracht. Alle naburige volkeren zijn bekeerd tot het Ware geloof. Dat uit 

zich in een gigantisch spel waarbij alle volkeren hun krachten bundelen, ook wel het Grote 

Samenhorigheidsspel. Vandaag treffen we ook al enkele voorbereidingen voor ons vertrek. De dag 

wordt afgesloten met een groot kampvuur waar alle verschillende volkeren hun talenten laten zien. 

 

Dinsdag 15 augustus 

Na tien dagen keren we terug naar ons Beloofde Land. 

 

Wat neemt een apostel mee in zijn jutezak? 

Slaapgerief: 

• Veldbed 

• Slaapzak 

• Matje 

• Kopkussen 

• Dekentje 

• Knuffel 

Toiletgerief: 

• Tandenborstel + bekertje 

• Borstel en kam 

• Maandverband of tampons 

• Zonnecrème 

• Aftersun 

• Muggenmelk 

• Handdoeken 

• Washandjes 

• Geen zeep, shampoo, tandpasta uiteraard! 

Eetgerief: 

• Bord 

• Bestek 

• Beker 

• Kommetje/beker voor soep 

• Aardappelmesje 

• Keukenhanddoeken 

Kledij 

• UNIFORM: das, hemd, rok (Das moet je aan hebben tijdens het fietsen) 

• Warme truien 

• Lange broeken 

• T-shirts 

• Korte broeken of rokjes 

• Pyjama 

• Sokken 

• Voldoende ondergoed 

• Regenjas 

• Bikini of badpak 

• Eerstejaars: doopkledij 

• Schoenen 
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• Regenlaarzen 

• Stapschoenen 

• Waterschoenen 

• Gemakkelijke schoenen 

• Verkleedkleren 

• Vuillinnenzak 

Rest: 

• Zaklamp 

• Beautystuff: nagellak, maskertjes, massagetoestellen, boekskes… 

• Zakdoeken 

• Rugzak voor op tweedaagse 

• Plastic zak (voor eventuele natte spullen) 

• Drinkbus 

• Zakgeld  

• Schrijfgerief 

• Identiteitskaart 

Schrijf OVERAL duidelijk je naam (en tak) op! 

 

Spullen van verderf 

• Elektronische apparaten 

• Rookwaren 

• Snoepgoed 

• Frisdrank 

• Alcohol 

• Schoonmoeder 

• … 

 

Inspiratie voor je verkleedkleren 
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Patrouilles 

Compostela  Lourdes 

Kato PL  Kris HPL 

Evita                     Bente 

Yenthe                 Paulien                                  

Sarah                    Jana 

Martje                 Emilie 

Ruby                       Yasmine 

                                 Jelena  

 

Fietstocht 

Op 5 augustus fietsen we ongeveer 170 km. We nemen hiervoor voldoende tijd, dus spreken we af om 

4u30 aan de scoutslokalen. We fietsen onder de charmante begeleiding van Lorate Jaspers. Wally en 

Gijs zullen ons onderweg ook nog ondersteunen. 

 

Wat neem je allemaal mee/doe je aan op de fiets? 

• Fietshelm 

• Fietsbroek 

• Das 

• Plakgerief voor fietsbanden 

• Reserve binnenband 

• Fietspompje als je dat hebt 

• Fietsslot! 

• Voor- en achterlicht 

• Regenjas 

• Zonnecrème 

• Zonnebril 

• Eten: ontbijt en (energierijk) middageten neem je zeker zelf mee. Voorzie ook water of andere 

dranken tot +-12u. Een drinkbus + houder op je fiets is handig! Rond 12 uur zal de volgwagen 

ons vervoegen. Die heeft extra water en wat versnaperingen bij voor de namiddag. 
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Neem dit mee in een rugzak, fietszakken maken het fietsen alleen maar moeilijker. 

  

Patrouillekoffers 

De patrouille- en hulppatrouilleleider worden op 22/07 tussen 14u en 15u verwacht om de 

materiaalkoffer van de gidsen na te kijken/aan te vullen met de beste potten en pannen! Kom best zo 

vroeg mogelijk, zodat we het beste materiaal voor ons kunnen opeisen. 

 

Naast de materiaalkoffer moet er ook één patrouillekoffer voorzien worden (binnenbrengen op 22/07 14 

uur of 29/07 14 uur). 

Deze moet de volgende zaken bevatten: 

• Bruine zeep (max 2) 

• Kranten (veel) 

• Lucifers 

• Aanmaakblokjes 

• Vim (om de potten te schuren) 

• Schuursponsjes (staalwol) 

• Afwasmiddel 

• Sponsjes/vodden (voor de afwas) 

• Tafelkleed (plastic, groot) + duimspijkers 

• Wasknijpers 

• Grenadine 

• Eventueel panlappen 

 

OPGELET!! Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouilleleidster zal de kosten doorrekenen aan 

de rest van de gidsen bij vertrek. 

 

Tot slot moet er voor alle gidsen een werklijst worden opgesteld door de patrouilleleidster en 

hulppatrouilleleidster. De volgende taken moeten elke dag verdeeld worden: 

• Hout halen & vuur maken 

• Potten & pannen insmeren en afschuren 

• Tent & terrein 

• Koken 

• Afwas 

• Fourage halen (tafel dekken en groenten snijden) 

 

Baggage 

Uiteraard kan je niet al je baggage meenemen op de fiets. Op 29/07 om 14 uur mag je daarom je 

baggage op de scouts komen afzetten. Dan vervoeren wij die met de camion naar het kampterrein. 

 

Praktische info 

Lees voor alle praktische info over het kamp ook zeker het woordje GRL! 

 



Gidsen 

 

Wet en gebed 

Elke apostel kent deze van buiten. 

 

Wet 

Wij zijn gidsen,  

wij wagen het avontuur,  

wij zijn kameraden  

en willen eerlijk zijn met elkaar.  

Wij willen samenwerken en beslissen,  

wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.  

Zelf zet ik al eens de eerste stap,  

ik help waar ik kan,  

ik wil winnen maar kan verliezen,  

ik respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur en het materiaal.  

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.  

 

Gebed 

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn.  

Wij danken u omdat wij stilaan mogen ontdekken,  

de schoonheid van de natuur,  

de spanning van de tocht,  

de fijne momenten rond het kampvuur.  

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,  

meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.,  

Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom,  

een nieuwe hemel  

en een nieuwe aarde. 

 

 

 

 

 

 

Gaat allen heen in vrede 
 

 



Verkenners 

 

 

 
Verkennerkamp 2017 

 
Zeehondenknuppelaars 

  



Verkenners 

 

Aan de beste verkenners van het land, 
 
Zoals jullie misschien al wisten, gaan wij van 5 tot en met 15 augustus op kamp. Voor wie niet weet 
wat het kamp inhoudt: het kamp is een beetje zoals de vergaderingen of de weekends, maar dan 10 
dagen lang. Groot verschil met het weekend is ook dat we in tenten slapen en zelf gaan koken op 
houtvuur. Geen kamp zonder kampthema, maar het thema kennen jullie natuurlijik al. Lees deze 
samen aandachtig, er staat veel belangrijke informatie in. 

Zaterdag 5 Augustus 

We vertrekken ’s ochtends vroeg met de fiets aan de scoutslokalen. Wees daar om 5u stipt. Neem 
volgende attributen mee: 

• Fiets (die in orde is) 

• Helm (!) 

• Fietslichtjes (!) 

• Fietsslot (!) 

• Scoutsdas 

• Gevulde drinkbus 

• Eten, véél eten 

• 1 of 2 extra binnenbanden 

• Materiaal om banden te plakken 

• Fietskledij (koersbroek is aan te raden voor de poep) 
Jullie lieftallige leiding zorgt voor een volgwagen die voorzien zal zijn met reparatiemateriaal en een 
heleboel extra water. 

Zondag 6 Augustus 

Ondanks de onderlinge rivaliteit werken de drie clans samen aan de verdere opbouw van tafel en 
kookvuren. Hooligans zouden geen hooligans zijn als ze daar niet dé coolste shit ooit van zouden 
maken. Maar echt…cool…awesome…fabuleus.  
 
Voor de mindere verstaander: we bouwen ons kamp verder op, vooral onze tafel en kookvuren. 

Maandag 7 Augustus 

Ik heb vandaag gezondigd, kijk naar m’n gezicht. 
Ik ga los alsof vandaag men begrafenis is. 
We helpen alles naar de kloten en maken een pit,  
vanavond gaan we rellen. 
 
THEMADAG  alles kapot 
 
  

 

Voor de mindere verstaander: vandaag gaan we met onze verkleedkleren naar de opening en doen we hooligan-gerelateerde 
activiteiten. 



Verkenners 

 

Dinsdag 8 Augustus 

Vandaag gaan we rellen op een ander. Met 3 
andere clans. Ze doen zich voor alsof ze heilig zijn, 
maar niets is minder waar. De judassen. 
 
Eerst een tochtje te voet, dan rellen, dan te voet 
terug. 
 
Voor de mindere verstaander: vandaag is het patrouilletocht. 

 

Woensdag 9 Augustus 

De Ultra’s die bij de harde kern van ons geweld(ad)ig bestaan willen toetreden, gaan zich moeten 
bewijzen. Zij die hard genoeg zijn worden beloond met een roemrijke titel als ‘belachelijke naaktslak’, 
‘onnozele ezel’ of ‘stom kalf’. 
 
Voor de mindere verstaander: vandaag is het adjectievendag, ofwel doop. Dit is de dag waarop diegenen die voor het eerst 
op verkennerkamp zijn hun adjectief (en totem, als je die nog niet hebt) verdienen. 

Donderdag 10 Augustus  

Uitmatch. We hebben met een andere clan afgesproken om vanavond te gaan rellen op een plein in 
een andere stad. We rijden met onze niet-gemotoriseerde Harley-Davidsons tot ginder om die sjarels 
eens een goed lesje te leren in straatvechten. We kraken hun huizen en blijven daar slapen. 
 

 
 
Voor de mindere verstaander: vandaag gaan we met de fiets op tweedaagse.  

  



Verkenners 

 

Vrijdag 11 Augustus 

De andere clan is verslagen, welle rijden terug naar ons thuisstadion.  
 

 
 
Voor de mindere verstaander: tweede dag tweedaagse, we rijden terug naar het kampterrein. 

Zaterdag 12 Augustus 

Tot nu toe relden we een beetje overdag en relden we een beetje ’s avonds. Maar dat is op deze 
prachtige zaterdag voltooid verleden tijd. Vandaag rellen we de klok rond. 24u aan een stuk rellen. 
Alles kapot. 
 
Voor de mindere verstaander: 24-urenspel. 

Zondag 13 Augustus 

Vandaag gaan we klein mannen afrossen. We zoeken de kleinste kleintjes en die meppen we helemaal 
in elkaar. Boem patat, geen genade. Daarna gaan we eens proberen de allergrootsten af te rossen. 
Want we hebben daar zin in. 
 

 
 
Voor de mindere verstaander: spel met de kapoenen en voetbal tegen de leiding.  

 



Verkenners 

 

Maandag 14 Augustus 

In de voormiddag gaan ons vooral focussen op materiële schade. Alles tegen de grond, zelfs ons eigen 
stadion. In de namiddag houden we een massagevecht en op het einde steken we alles nog eens in de 
fik ook. 
 
Voor de mindere verstaander: Afbreken, spel met alle takken en groot kampvuur. 

 

 

Dinsdag 15 Augustus 

Door een domme vergissing hebben we gisteren nog enkele zaken heel gelaten. We konden dat ook 
niet zien, met al die rook van ons Bengaals vuur. Maar vandaag breken we echt alles af. Alles. Daarna 
kapen we de spelersbus om thuis te geraken. 
 
Voor de mindere verstaander: Afbraak en naar huis 

 

 
  



Verkenners 

 

Patrouilles 

Yaroslavka (CSKA Moskou) The Legion (Coventry City) Celtarras (Celta de Vigo) 
Joris (PL) Maxime (PL) Jan (PL) 
Brikke (HPL) Elias (HPL) Korneel (HPL) 
Wannes Michel Toon 
Gert-Jan Roeland Robbe 
Yannick Yentl Joren 
Cyriaque Nathan Simon 
Dries Sam 
 

   
 
Voor de mindere verstaander: PL= patrouilleleider; HPL = hulppatrouilleleider 

Benodigdheden voor vechtersbazen 

• Kleren: 
o Hooligan-outfit 
o Uniform 
o Ondergoed 
o Sokken 
o Kleren waarvan de mama vindt dat ze vuil en kapot mogen 

▪ Broeken lang en kort 
▪ T-shirts 
▪ Truien 

o Zwembroek 

• Slaapgerief: 
o Warme slaapzak 
o Veldbed 
o Matje (voor tweedaagse) 

• Trekrugzak (voor tweedaagse)  

• Handdoeken 

• Regenkledij 

• Tandenborstel 

• Stapschoenen 

• 2 keukenhanddoeken 

• Gamel, bestek, beker 

• Benodigdheden om te fietsen (zie 5 augustus) 



Verkenners 

 

Handige voorwerpen die ook meekunnen  

• Zaklamp 

• Zakmes 

• Botten 

• Zonnecrème  

Dit kan niet mee 

• Drugs  

• Alcohol 

• Sigaretten 
 
Indien iemand betrapt wordt met drugs, alcohol of sigaretten volgen er zware sancties.  
 

• Tandpasta, shampoo en zeep (wordt door de scouts voorzien) 

GSM 

Omtrent gsm-gebruik passen we dit jaar deze regel strikt toe: de leiding gaat niet actief op zoek naar 
gsm’s, maar als we er één zien pakken we deze direct af en zoeken we wél naar gsm’s bij alle 
verkenners. 

Patrouillekoffer, Materiaalkoffer & Bagage 

We zijn geen jong-verkenners meer, dus werk met de drie patrouilles samen, zodat we 1 grote (of 
meerdere kleine) patrouillekoffer hebben voor alle verkenners samen. Op zaterdag 29 juli mogen jullie 
om 10u de materiaalkoffers komen samenstellen. Zorg dat jullie er vroeg bijzijn dan, zodat we het 
beste materiaal hebben. Dit is heel belangrijk! Als jullie bagage met de camion willen laten meekomen 
mag je deze op de scouts komen afgeven op zaterdag 29 en zondag 30 juli. Ook de patrouillekoffer 
kunnen jullie 29 of 30 juli komen afzetten, zodat deze met de camion meekan. 
Wat moet er allemaal in de patrouillekoffer: 

• Bruine zeep  

• Kranten   

• Lucifers  

• Zipblokjes  

• Grenadine  

• Vim  

• Schuursponsjes  

• Afwasmiddel  

• Sponsjes  

• Duimspijkers  

• Tafelkleed (liefst met prinsessen op) 
 

  



Verkenners 

 

De Wet voor Relschoppers: 

Wij zijn verkenners, 
Wij wagen het avontuur. 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 
Wij willen samen werken en beslissen. 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 
Zelf zet ik al eens de eerste stap. 
Ik help graag waar ik kan. 
Ik wil winnen en kan verliezen. 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 
 

Gebed voor Oproerkraaiers: 

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn.  
Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: 
De schoonheid van de natuur, 
De spanning van een tocht, 
De fijne momenten rond het kampvuur. 
Wij durven u vragen:  
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel; 
Meer vriendschap in het samenzijn. 
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: 
Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. 
 
Wet en gebed kennen jullie natuurlijk al vanbuiten. Deze staan er enkel in als geheugensteuntje. 
 
 
 
 
Heel veel lieve groeten van jullie drie helden. 
Oh ja, en vergeet niet te trainen 

 
 

 



   Jin 

 

 

Dag liefste jinners! Het jaar zit er op, het was GEWELDIG, we gaan jullie heel hard missen 
volgend jaar :’( We hopen natuurlijk dat jullie het even leuk als ons vonden en zijn er zeker 
van dat jullie supergoede leiders en leidsters gaan worden volgend jaar! 

MAAR eerst nog hét JINKAMP natuurlijk, Albanië & Montenegro here we come!  

 

 

Hieronder ons programma en alle praktische info! 

Vrijdag 21 juli 

We spreken om 6u af aan het station van Mechelen (voorkant) in volledig uniform 
(hemd, das, broek/rok, petje, jintshirt, jinpull, jinpetje) en nemen om 6u25 daar te 
trein naar Schiphol! Ons vliegtuig vertrekt in Amsterdam om 11u40 en om 14u20 komen 
we aan in Tirana. We logeren in het Tirana Backpackers Hostel, we verkennen de stad al 
een beetje en gaan een stukje eten!   



   Jin 

 

Zaterdag 22 juli  

In de voormiddag volgen we een 
rondleiding door Tirana met een gids, in de 
(na)middag gaan we picknicken op Mount 
Dajti, waar we naartoe gaan met de 
kabelbaan 'Mount Dajti Ekpres' 

  



   Jin 

 

Zondag 23 juli 

We verplaatsen ons per bus naar Shëngjin, een badstadje op ongeveer 1u30 rijden van 
Tirana. We logeren op Camping Riviera Shengjin (met zwembad). Na ons geïnstalleerd te 
hebben gaan we naar het strand, waar we een aantal watersporten zullen doen (bvb. 
'banaan' achter speedboat). Chill dagske!!! 

 

Maandag 24 juli 

Tustige voormiddag aan het zwembad, na de middag vertrekken we naar Shkodër. Hier 
logeren we op Camping Legjenda. Als er nog tijd is beklimmen we de heuvel vlakbij de 
camping met het 'Rozafa Kasteel', we eten 's avonds in de stad en gaan onze beentjes 
strekken op de dansvloer want om middernacht is Jolien jarig!  

 

 

Dinsdag 25 juli  

Vandaag vieren we de verjaardag van Jolien!!!  

In de voormiddag hebben we een fietstocht met gids langs het meer van Shköder geboekt, 
we bezoeken enkele oude vissersdorpjes en gaan uiteraard ook zwemmen in het meer. In 
de namiddag bezoeken we Shköder zelf, met o.a. de Ebu Beqr Moskee. 

  



   Jin 

 

Woensdag 26 juli 

We verplaatsen ons vandaag naar Montenegro, naar het stadje Zabljak (in het Durmitor 
National Park). Hiervoor nemen we eerst de bus naar Podgorica (hoofdstad), waar we 
overstappen op de bus naar Zabljak. We zullen een halve dag onderweg zijn, dus 
installeren ons 's avonds op Autokamp Mlinski Potok en houden een rustige avond. 

 

 

Donderdag 27 juli 

In de voormiddag pikken ze ons op op de camping om te gaan 'zip-linen', een soort van 
heel lange death ride. Dit doen we via de organisatie Red Rock Zip Line. In de namiddag 
wandelen we tot aan het 'Zwarte Meer' in het Durmitor Nationaal Park om wat te chillen 
en te zwemmen. 

 

Vrijdag 28 juli 

's Ochtends komen de mensen van Tara Kula 
Rafting ons met jeeps ophalen om te gaan raften 
op de Tara river. De jeeprit heen en terug en het 
raften zullen zowat de hele dag innemen. Er 
wordt lunch door Tara Kula Rafting voorzien. 

 



   Jin 

 

zaterdag 29 juli 

We verplaatsen ons naar Kotor, met zijn prachtige baai/fjord. Hier logeren we in 
Montenegro Hostel 4u, waar we 's avonds genieten van een bbq 

Zondag 30 juli 

Vandaag huren we kajaks bij de mensen van het hostel en gaan we een kajaktochtje 
doen in de baai van Kotor. Nadien bezoeken we het oude stadsgedeelte van Kotor. 

 

Maandag 31 juli 

We gaan vandaag naar Budva, waar we logeren op Autocamp Budva. Er is uiteraard nog 
tijd om naar het strand te gaan en Budva te bezoeken 

Dinsdag 1 augustus 

Daguitstap naar Acquapark Budva !!! 

 



   Jin 

 

Woensdag 2 augustus 

Op het gemak verplaatsen we ons naar onze laatste stop Podgorica, hier logeren we in 
het Montenegro Hostel. We trekken een laatste keer er op uit in de stad en genieten van 
onze laatste volledige dag 

Donderdag 3 augustus 

Ontbijten in de stad, inpakken en wegwezen! Om 15u40 hebben we onze vlucht naar 
Charleroi, waar we om 18u10 aankomen. We rekenen hier op enkele ouders die ons 
komen ophalen. Het gemakkelijkste zal zijn om dit bij ons vertrek af te spreken. 

 

WAT NEEM IK MEE OP JINKAMP? 

 

 



   Jin 

 

+ 1 mes en 1 vork (NIET IN HANDBAGAGE!!!!) (bord of gamel is niet nodig) 

AFSPRAKEN & PRAKTISCHE INFO 

• Heenvlucht HV 5741 Amsterdam Schiphol (11u40) – Tirana (14u20) 

• Terugvlucht FR6042 Podgorica (15u40) – Charleroi (18u10) 

• Trekrugzak mag max. 15 kg wegen voor de vluchten, maar een gewicht rond de 

10 kg zal al zwaar genoeg zijn om 14 dagen rond te sleuren 😉 

• Zakgeld mag, richtbedrag €100 

• Iphone/smartphone mag, maar op EIGEN RISICO 

• Geen ‘live verslag’ op sociale media 

• Af en toe zullen wij een e-mail naar de ouders sturen met een verslag van onze 

activiteiten etc.  

• Samen uit samen thuis! 

• Scouting is kicken zonder drugs! 

 

Wij hebben er alvast superveel zin in! 

Het was een grote eer om jullie jinleiding te zijn dit jaar!!!!!!!!!!!!!! 

We’re gonna party like jin 1999! 

Bernard, Marit & TD 

 

 

PS: op de volgende pagina nog een kaartje met de plaatsen waar we halt houden! 



   Jin 

 

 



   Achterflap 

 

 


